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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 20/2016. (VII. 4.) MvM rendelete
az Információs Hivatalban működő Becsületbíróságról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 23. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  Információs Hivatalban (a  továbbiakban: Hivatal) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 227.  § (1)  bekezdése 
szerinti névjegyzékre (a továbbiakban: névjegyzék) vételre a hivatásos állomány tagjának
a) önkéntes jelentkezése vagy
b) az állományilletékes parancsnok általi jelölése
alapján kerülhet sor.

 (2) A  névjegyzékre történő felvételre az  állományilletékes parancsnoknál lehet jelentkezni. Az  állományilletékes 
parancsnok − a  véleményét is tartalmazó szolgálati jellemzéssel kiegészítve – a  jelentkezést továbbítja a  Hivatal 
személyi állománya tekintetében humánpolitikai tevékenységet végző szervezeti elem (a  továbbiakban: 
személyügyi szerv) részére.

 (3) Ha az  állományilletékes parancsnok tesz javaslatot a  jelölésre, a  javasolt személynek a  jelölés elfogadásáról szóló 
nyilatkozatát is csatolni kell.

 (4) A névjegyzékre az vehető fel, aki a Hszt.-ben meghatározott feltételeknek megfelel és
a) legalább öt év tényleges szolgálati idővel rendelkezik,
b) nem áll büntető- vagy méltatlansági eljárás hatálya alatt, valamint
c) hivatásos szolgálati viszonyának fennállása alatt a Hszt. 179. § (1) bekezdése szerinti elismerésben részesült 

vagy a minősítése legalább két alkalommal elérte a kivételes teljesítményfokozatot.

2. § (1) Az  e  rendelet szabályai szerinti jelentkezéseket és jelöléseket a  személyügyi szerv összesíti és javaslatot tesz 
a névjegyzék összeállítására. A névjegyzékre kerülést a főigazgató hagyja jóvá.

 (2) A névjegyzékre felvett tagok megbízatása öt évre szól. A megbízatás lejártakor az adott év december 31. napjáig 
végre kell hajtani az új tagok kiválasztását.

 (3) A hivatásos állomány tagját a névjegyzékből törölni kell abban az esetben, ha
a) azt kéri,
b) a megbízatásának időtartama lejárt,
c) vele szemben a Hszt. 227. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn,
d) már nem felel meg az 1. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek vagy
e) hivatásos szolgálati viszonya megszűnt.

3. § (1) A  főigazgató által jóváhagyott névjegyzéket a  személyügyi szerv folyamatosan figyelemmel kíséri és 
a névjegyzékből törölt tag helyett – ha az a Hszt. 227. § (1) bekezdése szerinti legalacsonyabb létszám eléréséhez 
szükséges – újabb tag felvételét kezdeményezi a törléstől számított harminc napon belül.

 (2) A  személyügyi szerv gondoskodik a  névjegyzék vezetéséről és az  állományilletékes parancsnokok részére 
a megfelelő módon elérhetővé tételről.

4. § (1) A  Becsületbíróság összehívását annak kezdeményezője (a  továbbiakban: kérelmező) a  szolgálati út betartásával 
előterjesztett írásbeli kérelmével kezdeményezheti. Szabályszerű kezdeményezés esetén a  sérelmezett elsőfokú 
döntést hozó elöljáró összehívja a  Becsületbíróságot. Ha a  kezdeményezés nem szabályszerű, erről a  sérelmezett 
döntést hozó elöljáró nyolc napon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

 (2) A  sérelmezett döntést hozó elöljáró a  kérelem megérkezését követő három munkanapon belül kijelöli 
a  névjegyzékről a  Becsületbíróság tagjait. A  sérelmes döntést hozó elöljáró közvetlen alárendeltje nem jelölhető 
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ki. A  Becsületbíróság összeállítása során a  Hszt. 227.  § (4)  bekezdése alkalmazása szempontjából a  címzetes 
rendfokozatot viselő esetén a címzetes rendfokozatot kell figyelembe venni.

 (3) A  sérelmezett döntést hozó elöljáró a  Becsületbíróság elnökének kijelölése céljából a  kérelem megérkezését 
követő három munkanapon belül megkeresi a  Magyar Rendvédelmi Kar (a  továbbiakban: MRK) Elnökségét. 
A megkeresésnek tartalmaznia kell a Becsületbíróság kijelölt tagjainak nevét és rendfokozatát, a kérelmező nevét és 
rendfokozatát, valamint azt, hogy milyen ügyben kérte a Becsületbíróság összehívását.

 (4) Az  MRK Elnöksége a  megkeresés megérkezését követő tíz napon belül kijelöli a  Becsületbíróság elnökét és erről 
tájékoztatja a  megkeresőt, aki haladéktalanul felterjeszti a  főigazgatóhoz a  Becsületbíróság kijelölt elnökének és 
tagjainak nevét. A felterjesztés alapján a főigazgató az adott ügyre szóló megbízólevelet ad ki.

 (5) Ha a  főigazgató a  megbízólevél kiadásának jogszabályi akadályát észleli, erre felhívja a  jelölő figyelmét, egyéb 
esetben kiállítja a  megbízólevelet. A  főigazgató a  Becsületbíróság elnökével és tagjaival, valamint a  kérelmezővel 
közli a  döntését. Ha kifogás előterjesztésére kerül sor és ennek következtében a  Becsületbíróság feladatának 
ellátására új személyt jelölnek, a  főigazgató a  korábbi megbízólevelet visszavonja, valamint helyette újat állít ki. 
A megbízatásról a megbízottat, valamint azokat kell értesíteni, akik a megbízatás ellen kifogással élhetnek.

 (6) A Becsületbíróság elnöke, illetve tagja elleni kifogást – a megbízásról szóló értesítést követő két munkanapon beül – 
a jelölő személynél kell előterjeszteni.

5. § (1) A főigazgató a Becsületbíróság működési feltételeit a kérelmező állományilletékes parancsnokán keresztül biztosítja.
 (2) A  Becsületbíróság elnöke és tagjai egyéb szolgálati feladatainak meghatározásakor a  Becsületbíróság munkájából 

adódó feladatok elsődleges ellátását figyelembe kell venni.
 (3) A Becsületbíróság elnöke és tagjai az alakuló ülés, illetve a Becsületbíróság által lefolytatott meghallgatások és más 

eljárási cselekmények időtartamára mentesülnek egyéb irányú szolgálati kötelezettségük teljesítése alól.

6. § (1) A  Becsületbíróság munkáját a  Becsületbíróság elnöke hangolja össze és szervezi meg. Ennek keretében 
a  megbízásról szóló értesítést és a  kifogástételre nyitva álló határidő leteltét követően haladéktalanul beszerzi 
az  ügy iratait és a  döntéshez szükséges egyéb iratokat, amelyeket az  alakuló ülésen ismertet a  Becsületbíróság 
tagjaival.

 (2) Az alakuló ülést a kifogástételre nyitva álló határidő leteltét követő öt munkanapon belül össze kell hívni, amelyen 
a Becsületbíróság tagjain kívül csak a Becsületbíróság elnöke által jóváhagyott jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

 (3) Az ügy Hszt. 226. § (1) bekezdése szerinti átvétele az iratok alakuló ülésen történő megismerésével teljesül.

7. § (1) A Becsületbíróság tanácskozásain és eljárási cselekményein mindhárom tagnak együttesen jelen kell lennie, a tagok 
megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni. Az  alakuló ülésről, továbbá valamennyi eljárási cselekményről és 
tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (2) A  Becsületbíróság által foganatosított meghallgatásokon a  meghallgatott személy, a  kérelmező és képviselője, 
valamint a  jegyzőkönyvvezető lehet jelen. A  kérelmező képviselőjeként az  érdek-képviseleti szerv vagy jogi 
képviselő járhat el. A jogi képviselő munkadíját és költségeit a kérelmező viseli.

 (3) A  Becsületbíróság a  meghallgatott személyt, a  kérelmezőt és képviselőjét a  meghallgatás időpontjáról és 
helyéről értesíti, egyidejűleg a  kérelmező és képviselője figyelmét felhívja, hogy távollétük az  eljárási cselekmény 
lefolytatását nem akadályozza.

 (4) A  hivatásos állomány tagjának értesítése közvetlen szolgálati elöljárója útján történik. Az  értesítést úgy kell 
kézbesíteni az  érintett személynek, hogy az  az eljárási cselekményről legalább három munkanappal megelőzően 
tudomást szerezzen.

 (5) A  meghallgatáson jelenlétre jogosultak beleegyezésével a  szóban elhangzó és jegyzőkönyvbe foglalt értesítés 
kézbesítettnek minősül, a tudomásszerzés idejét nem kell vizsgálni.

8. § (1) A  Becsületbíróság zárt ülésen, szavazattöbbséggel hozza meg döntését. A  Becsületbíróság mindhárom tagja 
azonos értékű szavazati joggal rendelkezik. Az  ügyintézési határidőbe nem számít bele az  az időtartam, amikor 
a  Becsületbíróság elnöke vagy tagja betegsége, vagy a  kijelölésének időpontjában előre nem látható egyéb ok 
folytán nem tudja ellátni a  megbízatását. A  Becsületbíróság elnökének vagy tagjának tizenöt napot meghaladó 
tartamú akadályoztatása esetén az  általános szabályok szerint új elnököt, illetve tagot kell kijelölni, amelynek 
időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
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 (2) A  Becsületbíróság a  döntését határozatba foglalja. A  határozatnak tartalmaznia kell az  eljárás alapjául szolgáló 
tényeket és körülményeket, a  Becsületbíróság ügyben hozott döntését, a  jogorvoslati lehetőségre való felhívást, 
valamint a döntés rövid indokolását. A határozatot a Becsületbíróság mindhárom tagja aláírja.

9. § (1) A  határozatot annak keltétől számított öt munkanapon belül a  Becsületbíróság elnöke vagy − akadályoztatása 
esetén − a  Becsületbíróság általa kijelölt tagja ismerteti a  kérelmezővel. A  határozat ismertetését követően 
a kérelmező részére a határozat egy példányát át kell adni. A kézbesítés megtörténtét a határozat irattári példányára 
rá kell vezetni és az átvevővel alá kell íratni.

 (2) Ha a  kérelmező a  határozat átvételét annak ismertetésekor megtagadja, erről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt 
az iratokhoz kell csatolni.

 (3) Ha a  kérelmező távolléte miatt a  határozat ismertetésére nem kerülhet sor, azt postai küldeményben, hivatalos 
iratként kell részére megküldeni.

 (4) A  hivatalos iratként megküldött határozatot kézbesítettnek kell tekinteni, ha a  címzett az  átvételt megtagadta, 
vagy ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, ennek következtében az „nem 
kereste” jelzéssel érkezett vissza.

 (5) Ha a  hivatalos iratként megküldött határozat átvétel nélkül érkezik vissza, a  kézbesítést a  lakcím, illetve 
a tartózkodási hely pontosítását követően újra hivatalos iratként feladott postai küldeményben kell megkísérelni.

 (6) Ha a  határozat minősített adatot tartalmaz, annak megismerését a  minősített adat védelmére vonatkozó 
jogszabályok megtartásával, különösen minősített adatot nem tartalmazó kivonat készítése útján kell biztosítani.

 (7) Az érdemi határozatot azon a napon kell közöltnek tekinteni, amikor
a) ismertették a kérelmezővel, aki a határozatot átvette és arról jegyzőkönyv készült,
b) a hivatalos irat átvételét a címzett megtagadta,
c) a „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett hivatalos irat postai kézbesítése második megkísérlésének napját 

követő ötödik munkanap eltelt vagy
d) az (5) bekezdés szerinti, újra feladott hivatalos irat visszaérkezett.

 (8) A határozat egy példánya a sérelmezett döntést hozó elöljárót illeti.

10. § (1) A keletkező iratokat az alapeljárás ügyszámára kell iktatni és az eljárás befejezését követően az alapügy irataihoz kell 
csatolni.

 (2) A  kérelmező és képviselője a  Becsületbíróság eljárása során keletkezett iratokba előzetes egyeztetést követően 
betekinthet. Ha a  sérelmezett döntés alapjául szolgáló ügyben képviselő nem járt el, a  Becsületbíróság előtti 
eljárásban a  képviselő csak akkor ismerheti meg az  ügyiratot, ha az  alapul szolgáló ügy eljárásrendjében 
meghatározott feltételeknek megfelel.

 (3) A  kérelmező és a  képviseletében eljáró személy a  Becsületbíróság eljárása során keletkezett iratokról feljegyzést 
készíthet és jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában azokról − térítésmentesen − másolatot kérhet.

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § (1) Az  e  rendelet szerint kialakított névjegyzékre történő jelentkezés, illetve jelölés határideje első alkalommal 
az e rendelet hatálybalépését követő tizenötödik nap.

 (2) A  főigazgató a  névjegyzéket az  (1)  bekezdés szerinti határidőt követő nyolcadik napig összeállítja és a  3.  § 
(2) bekezdésében meghatározott módon elérhetővé teszi.

 (3) A  4–10.  §-t a  (2)  bekezdés szerinti határidőt megelőző nyolc napon belül benyújtott kérelmen alapuló eljárásra is 
alkalmazni kell.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A honvédelmi miniszter 11/2016. (VII. 4.) HM rendelete
a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) ellenőrzési időszak: egy naptári év (a továbbiakban: tárgyév) és az  azt követő év március 31-ig terjedő 

időtartam,
b) Hatóság: a  honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a  munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes 

szervek kijelöléséről szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint első fokú 
katonai munkaügyi hatóságként kijelölt szervezet.

2. A Hatóság feladatai

2. §  A katonai munkaügyi hatóság tevékenységét a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 
megállapított – a  katonai munkaügyi hatóság hivatalos honlapján évenként, az  ellenőrzési időszakot megelőző 
harmincadik napig közzétett – irányelv alapján végzi.

3. §  A Hatóság
a) végrehajtja a  honvédelmi foglalkoztatókat érintő, a  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

(a továbbiakban: Met.) 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi ellenőrzést,
b) kiállítja a honvédelmi foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatainak rendezettségéről szóló igazolást.

4. §  A Hatóság vezetője a 3. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében
a) jóváhagyja és a  Hatóság honlapján közzéteszi az  ellenőrzési időszakban végrehajtandó munkaügyi 

ellenőrzések tervét,
b) elrendeli a munkaügyi ellenőrzések végrehajtását,
c) működteti a munkaügyi hatósági feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszert,
d) a tárgyév március 15-ig felterjeszti a  miniszter részére a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (2) bekezdése szerinti jelentést, 
és

e) közreműködik a  munkaügyi előírások betartásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító 
tevékenység végzésében.

3. A munkaügyi ellenőrzés végrehajtásának eljárási szabályai

5. § (1) A Hatóság a munkaügyi ellenőrzést
a) honvédségi szervezet vonatkozásában a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Költségvetés 

Gazdálkodási Információs Rendszer integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszere adatainak 
felhasználásával,

b) a 9. § (1) bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett honvédelmi foglalkoztató esetében a társhatóságok 
– az állami adóhatóságot is beleértve – adatbázisa adatainak felhasználásával,

c) a honvédelmi foglalkoztatótól történő okmány-, illetve adatkérés, és
d) helyszíni vizsgálat útján
hajtja végre.

 (2) A Hatóság az e rendelet szerinti tevékenységét a személyi állományába tartozó hivatásos vagy szerződéses katonák, 
valamint kormánytisztviselők (a továbbiakban együtt: munkaügyi ellenőrök) útján végzi.

 (3) A  munkaügyi ellenőrök a  munkaügyi ellenőrzést a  Hatóság vezetője által jóváhagyott vizsgálati program alapján 
hajtják végre.

 (4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti helyszíni vizsgálatot a Hatóság legalább két munkaügyi ellenőre egyidejűleg végzi.
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 (5) A  munkaügyi ellenőr a  helyszíni vizsgálat megkezdésekor az  ellenőrzési jogosultságát „Hatósági és Ellenőri 
Igazolvány”-nyal igazolja.

6. § (1) A 4. § a) pontja szerinti ellenőrzési terv – a Ket. 91. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmazza
a) az ellenőrzésre tervezett honvédelmi foglalkoztatókat,
b) a jóváhagyás keltét, és
c) a Hatóság vezetőjének aláírását.

 (2) Az 5. § (3) bekezdése szerinti vizsgálati program tartalmazza
a) a munkaügyi ellenőrzést végrehajtó szervezeti egység megnevezését,
b) a vizsgálatvezető, valamint a részt vevő munkaügyi ellenőrök nevét,
c) az ellenőrzött honvédelmi foglalkoztató megnevezését,
d) helyszíni vizsgálat esetén annak a helynek a címét, ahol az ellenőrök vizsgálatot hajtanak végre,
e) az ellenőrzés tárgyát és célját,
f ) az ellenőrzés módját,
g) az ellenőrizendő időszakot,
h) az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének tervezett időtartamát,
i) a munkaügyi ellenőrök részletes feladatait,
j) a jóváhagyás keltét, és
k) a vizsgálatvezető és a jóváhagyó aláírását.

 (3) A vizsgálati program végrehajtását a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervezeti egység vezetője felügyeli.

4. A Met. 3. és 6. §-a alkalmazásának eltérő szabályai

7. § (1) A Hatóság vezetője a  9.  § (1)  bekezdése szerinti adatok bejelentését követően a  Met. 3.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti tárgykörre irányuló munkaügyi ellenőrzést rendel el.

 (2) A Met. 3.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti tárgykörre irányuló munkaügyi ellenőrzés során munkaidő alatt 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 38. pontja szerinti szolgálatteljesítési időt is érteni kell.

8. § (1) Jogsértés megállapítása esetén a  Hatóság a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és 
a honvédségi szervezetek esetében a Met. 6. § (1) bekezdés b) és h) pontja szerinti intézkedést foganatosítja.

 (2) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti intézkedésről egyidejűleg tájékoztatja
a) a KNBSZ esetében a minisztert,
b) a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok és a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezetek esetében a HM közigazgatási államtitkárát, és
c) a Magyar Honvédség katonai szervezetei esetében a Honvéd Vezérkar főnökét.

 (3) Azon gazdasági társaság esetében, ahol a  tulajdonosi jogokat a  miniszter gyakorolja, a  Met. 6.  § (1)  bekezdése 
szerinti intézkedés foganatosításáról egyidejűleg tájékoztatja a  HM közigazgatási államtitkárát és az  érintett 
gazdasági társaság Felügyelő Bizottságát.

5. A honvédelmi foglalkoztatók bejelentési kötelezettsége

9. § (1) A 3.  § szerinti feladatok ellátása érdekében a  Met. 9.  § (5b)  bekezdése szerinti, de honvédségi szervezetnek nem 
minősülő honvédelmi foglalkoztató (a továbbiakban: adatszolgáltató) a  tevékenysége megkezdését – honvédelmi 
foglalkoztatóvá válását – megelőzően a Hatóság részére írásban bejelenti
a) nevét, székhelyét és adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy esetében nevét, lakcímét 

és adóazonosító jelét,
b) azon területek címét, ahol munkavégzéssel járó tevékenységét honvédelmi foglalkoztatóként végzi, vagy 

végezni fogja,
c) a tevékenység megkezdésének és várható befejezésének időpontját, és
d) a b) pont szerinti területen végzett tevékenysége TEÁOR számát.

 (2) Az adatszolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti adatok változásáról – annak bekövetkezésekor haladéktalanul – 
tájékoztatja a Hatóságot.
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 (3) Az adatszolgáltató a  helyben szokásos és általában ismert módon tájékoztatja alkalmazottait a  honvédelmi 
foglalkoztatóvá válás időpontjáról és a  munkavégzés, szolgálatteljesítés helyszínén a  munkaügyi ellenőrzés 
végrehajtására jogosult Hatóság megnevezéséről.

6. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

11. §  Az e  rendelet hatálybalépésekor honvédelmi foglalkoztatónak minősülő adatszolgáltató a  9.  § a), b) és d)  pontja 
szerinti adatok bejelentési kötelezettségét – első alkalommal – az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül 
teljesíti.

12. §  Hatályát veszti a  honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az  ágazati munkaügyi hatósági tevékenység 
sajátos szabályairól szóló 10/2012. (VII. 19.) HM rendelet.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
az Egészséges Budapest Program előkészítéséről

A Kormány
 1. a  fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az  érintett intézmények infrastrukturális 

megújítása, a  betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a  lakosság ellátási színvonalának emelése, 
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása 
érdekében
a) egyetért azzal, hogy átfogó, térségi alapú kórházfejlesztés valósuljon meg, azaz a  főváros területét is érintő 

egészségügyi térségekben négy, a  szakellátási feladatokat a  legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan 
nyújtani képes központ kialakítására kerüljön sor;

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, továbbá 
a ba) alpont szerinti centrum tekintetében a honvédelmi miniszter egyidejű bevonásával – a Kormány részére 
dolgozza ki
ba) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ bázisán megvalósuló Észak-pesti Centrum,
bb) az  Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet és a  Gottsegen György Országos 

Kardiológiai Intézet bázisán megvalósuló Dél-pesti Centrum,
bc) a Kelenföldön megvalósuló Dél-budai Centrum,
bd) az  észak-budai területeket érintő közlekedésfejlesztési beruházásokkal összefüggésben 

megvalósuló Észak-budai Centrum, valamint
be) a ba)–bd) alpont szerinti centrumok köré szerveződő társkórházak

 átfogó fejlesztési koncepcióját és készítse elő a szükséges fejlesztések megvalósítását;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzeti fejlesztési miniszter 
a ba) alpont szerinti centrum tekintetében: honvédelmi miniszter is

Határidő: 2017. március 31.
c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy megvalósíthatósági 

tanulmány keretén belül vizsgálják meg a  fővárosi és Pest megyei egészségügyi intézményrendszer átfogó 
fejlesztése során várható társadalmi, gazdasági, városrendezési, közlekedési, intézmény-fenntartási, 
környezeti és egyéb hatásokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

d) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával  – 
az a)–c) pontban foglalt célok megvalósításának megkezdése érdekében gondoskodjon 2017-ben legfeljebb 
40 000,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017-ben felmerülés ütemében

 2. egyetért a  Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb beruházásának befejezésével, valamint a  Semmelweis 
Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb egyetemi fenntartásból állami fenntartásba történő átvételével, továbbá
a) egyrészről egyetért azzal, hogy a  Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb kiemelt központi szerepet 

kapjon a fővárosi egészségügy fejlesztése során;
b) másrészről a  magyar sport versenyképességének megtartása és erősítése, a  sport – mint hasznos és 

megtérülő társadalmi befektetés – és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód támogatása 
érdekében
ba) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  sportegészségügyi feladatok komplex ellátása, 

továbbá az  ehhez kapcsolódó sportegészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése és 
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az  azokhoz való hozzáférés megkönnyítése, illetve az  Országos Sportegészségügyi Intézet 
feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében e  feladatokat koordináló miniszteri biztost 
nevezzen ki,

bb) egyetért azzal, hogy az Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésére a Semmelweis Egyetem 
Kútvölgyi Klinikai Tömb telephelyén kerüljön sor.

Felelős: emberi erőforrások minisztere [a b) pontban foglaltak tekintetében a ba) alpont szerinti 
miniszteri biztos útján]

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1334/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 
módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről 
szóló 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, 
valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1530/2014. (IX. 18.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1334/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

Az 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat I:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (I)

(Projekt 

azonosító száma)
(Támogathatóság feltételei)

(2.)
(KEOP-1.1.1/2F/09- 

11-2012-0006)

1. A támogatást igénylőnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig 
igazolnia kell az önrész rendelkezésre állását az általános pályázati útmutató 
D1. pontjának megfelelően.  
2. A legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásáig teljesítendő feltételek:  
2.1. a támogatást igénylőnek be kell nyújtania a tervezett kezelőrendszerre 
vonatkozó üzemeltetési koncepciót,  
2.2. a támogatást igénylőnek be kell mutatnia a véglegesített és aktualizált 
társulási megállapodást, amely teljes körűen tartalmazza a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban megjelölt tervezési területet alkotó 
településeket,  
2.3. a támogatást igénylőnek be kell csatolnia a projektben érintett 
valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének határozatát 
arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett 
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő 
minimum öt évig.
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A Kormány 1335/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek 
kármentesítése” című) és a KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008 azonosító számú („Az MH Ócsai üzemanyagraktár 
területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című) projektek támogatásának növeléséről, 
szakaszolásáról és a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú, „Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése” 
című, és

b) a KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008, „Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség 
kármentesítése” című

projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelését,
 2. egyetért a projektek – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,

 3. egyetért a projektek forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
 4. hozzájárul a projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződések módosításához a 2. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. hozzájárul a projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez a 2. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. augusztus 31.

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány részére a  Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében a projektek második szakaszának
a) támogatására vonatkozó felhívás megteremtésére, és
b) 2. mellékletben meghatározott költségekkel kiemelt projektként történő nevesítésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével 

egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1335/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.4.0/2F/09-11-

2012-0003

Berhida Ipartelep 
szennyezett 

területek 
kármentesítése

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő 

Zártkörűen 
működő 

Részvénytársaság

6 308 350 198 4 287 843 401 10 596 193 599

A projekt célja a Berhida Ipartelep területén és 
környezetében feltárt, a Peremartoni Vegyipari Vállalat 
korábbi tevékenységéből származó szennyezés 
további terjedésének meggátolása, valamint a már 
elszennyezett földtani közeg és felszín alatti víz 
(D) kármentesítési célállapot határértékig történő 
megtisztítása 2023-ig.
A projekt eredményeként 320 ezer m2-en  
47 ezer m3 szennyezett felszín alatti víz kerül 
megtisztításra (D) kármentesítési célállapot 
határértékre 2023-ig, valamint 37 ezer m3 hulladék és 
hulladékkal kevert szennyezett talaj kerül kezelésre 
2023-ig.

3.
KEOP-2.4.0/2F/09-

2010-0008

Az MH Ócsai 
üzemanyagraktár 
területén feltárt 
szénhidrogén 

szennyezettség 
kármentesítése

Honvédelmi 
Minisztérium 

Védelemgazdasági 
Hivatal

1 855 074 677 160 396 810 2 015 471 487

A projekt célja Ócsa külterületén, a jelenleg üzemen 
kívüli üzemanyagbázison a szénhidrogén-származékok 
elszivárgásai okozta szennyezés további terjedésének 
meggátolása, valamint a már elszennyezett földtani 
közeg és felszín alatti víz (D) kármentesítés célállapot 
határértékig történő megtisztítása 2020-ig.
A projekt eredményeként 74 ezer m2-en 45 ezer m3 
szennyezett felszín alatti víz és 117 ezer m3 szennyezett 
földtani közeg kerül megtisztításra (D) kármentesítési 
célállapot határértékre 2020-ig.
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2. melléklet az 1335/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Szakaszolás előtti 

forrásszerkezet
Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid bemutatása

2.

Környezet és Energia 

Operatív Program  

(a továbbiakban: KEOP)

(bruttó Ft)

KEOP

(bruttó Ft)

Környezeti és 

Energiahatékonysági 

Operatív Program

(bruttó Ft)

3.
KEOP-2.4.0/2F/09-

11-2012-0003

Berhida Ipartelep 
szennyezett területek 

kármentesítése

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő 
Részvénytársaság

10 596 193 599 6 308 350 198 4 287 843 401

A projekt célja a Berhida Ipartelep területén és 
környezetében feltárt, a Peremartoni Vegyipari 
Vállalat korábbi tevékenységéből származó 
szennyezés további terjedésének meggátolása, 
valamint a már elszennyezett földtani közeg és 
felszín alatti víz (D) kármentesítési célállapot 
határértékig történő megtisztítása 2023-ig.
A projekt eredményeként 320 ezer m2-en  
47 ezer m3 szennyezett felszín alatti víz kerül 
megtisztításra (D) kármentesítési célállapot 
határértékre 2023-ig, valamint 37 ezer m3 hulladék 
és hulladékkal kevert szennyezett talaj kerül 
kezelésre 2023-ig.

4.
KEOP-2.4.0/2F/09-

2010-0008

Az MH Ócsai 
üzemanyagraktár 
területén feltárt 
szénhidrogén 

szennyezettség 
kármentesítése

Honvédelmi 
Minisztérium 

Védelemgazdasági 
Hivatal

2 015 471 487 1 855 074 677 160 396 810

A projekt célja Ócsa külterületén, a jelenleg 
üzemen kívüli üzemanyagbázison a szénhidrogén-
származékok elszivárgásai okozta szennyezés 
további terjedésének meggátolása, valamint a már 
elszennyezett földtani közeg és felszín alatti víz 
(D) kármentesítés célállapot határértékig történő 
megtisztítása 2020-ig.
A projekt eredményeként 74 ezer m2-en  
45 ezer m3 szennyezett felszín alatti víz és  
117 ezer m3 szennyezett földtani közeg kerül 
megtisztításra (D) kármentesítési célállapot 
határértékre 2020-ig.
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A Kormány 1336/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
a GINOP-3.4.1-15-2016-00086 azonosító számú („Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 
az MVM NET Zrt.-nél a Pápai járásban” című) projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  GINOP-3.4.1-15-2016-00086 azonosító számú, „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 

az  MVM NET Zrt.-nél a  Pápai járásban” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 
támogatásához (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1336/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Projekt 

rövid bemutatása

2.
GINOP-3.4.1-15-

2016-00086

Újgenerációs NGA és 
felhordó hálózatok 
fejlesztése az MVM 
NET Zrt.-nél a Pápai 

járásban

MVM NET Távközlési 
Szolgáltató 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

1 499 143 171

A projekt célja legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító 
hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása 
újgenerációs szélessávú technológia [Next Generation 
Access Network – Újgenerációs Hozzáférési Hálózat 
(NGA)] fejlesztésével, azokon a kevésbé fejlett régiókban 
található településeken, ahol eddig nem volt elérhető, 
elősegítve ezáltal a digitális szolgáltatások elterjesztését 
és az állampolgárok, valamint a vállalkozások számára 
a digitális világba való beilleszkedést.
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A Kormány 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
a „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 
megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  „»Kreatív város – fenntartható vidék« – 

a  Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című program (a  továbbiakban: 
KRAFT Program) első fázisa keretében megkezdett, az 1.  mellékletben meghatározott beruházások lezárásához 
szükséges, az 1.  mellékletben foglalt táblázat C oszlopában meghatározott mértékű forrásoknak a  központi 
költségvetés terhére történő biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében folyamatosan

 2. a KRAFT Program második fázisát képező, a 2. mellékletben meghatározott fejlesztéseknek a 2. mellékletben foglalt 
táblázat E  oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás és F oszlopában meghatározott központi 
költségvetési támogatás G oszlopában meghatározott ütemezés szerinti rendelkezésre bocsátása mellett történő 
megvalósítása érdekében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy szükség szerint kezdeményezze a Vas megyei integrált területi 

program módosítását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az integrált területi programok éves felülvizsgálata során

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  mellékletben foglalt táblázat 9. sorában 
meghatározott fejlesztéssel összefüggő szakmai egyeztetések lefolytatásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kezdeményezze az  „erdők közjóléti funkciójának 
fejlesztése” pályázatos jogcím esetében a  soron következő programmódosítás keretében kiválasztási 
szempontként való előnyben részesítés beillesztését,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2.  mellékletben foglalt táblázat 11. sorában meghatározott 
fejlesztésnek az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: IKOP) éves fejlesztési 
keretében kiemelt projektként történő nevesítését készítse elő azok projektgazdájának bevonásával,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. március 31.

e) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  2.  mellékletben foglalt táblázat 17–19. sorában 
meghatározott fejlesztésnek az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: EFOP) 
éves fejlesztési keretében kiemelt projektként történő nevesítését készítse elő azok projektgazdájának 
bevonásával,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. március 31.

f ) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  mellékletben meghatározott 
uniós társfinanszírozású fejlesztések előkészítésének és megvalósításának menedzsmentjéhez szükséges 
humánkapacitás biztosítása érdekében az  ehhez szükséges források biztosításáról a  2.  mellékletben foglalt 
táblázat 21. sorában meghatározott módon, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 
(a továbbiakban: KÖFOP) keretében,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában 
meghatározott források biztosításáról
a) Kőszeg Város Önkormányzata javára a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: 

TOP) 1–5. prioritása megyei keretből nem finanszírozható projektköltségek kiegészítő finanszírozásához 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben (a  továbbiakban: Kvtv.) meghatározott 
Belügyminisztérium fejezetben, valamint
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b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) részére 
későbbi uniós társfinanszírozás terhére elszámolható költségek megelőlegezéseként a  2.  mellékletben 
meghatározott táblázat 13–15. sorában meghatározott fejlesztés teljes körű tervezéséhez és projekt-
előkészítéséhez a Kvtv.-ben meghatározott Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben

azzal, hogy azok uniós forrásra történő utólagos elszámolásához szükséges valamennyi előírást teljesíteni szükséges,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében folyamatosan

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  2.  mellékletben foglalt táblázat 20. sorában 
meghatározott projekt megvalósításához szükséges, a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:20 mezőjében 
meghatározott forrás biztosításáról azzal, hogy azok uniós forrásra történő utólagos elszámolásához szükséges 
valamennyi előírást teljesíteni szükséges,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. december 31.

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pontban, a  3.  pont a)  alpontjában és a  4.  pontban 
meghatározott fejlesztések előkészítésének biztosítása érdekében hozza létre a Kvtv.-ben meghatározott Uniós 
fejlesztések fejezet keretében a  „Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához 
kapcsolódó projektek előkészítése” előirányzatot,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pont szerinti előirányzat részére a 2. mellékletben foglalt 
táblázat F:22–F:26 mezőjében meghatározott forrásokat biztosítsa,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  melléklet 22–26. sorában rögzített, a  Széchenyi 
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: SZPI) által 
ellátandó projekt-előkészítés megvalósítását biztosító jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket 
készítse elő, valamint kezdeményezze azok megalkotását, illetve módosítását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 8. felhívja a  2.  mellékletben meghatározott programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy ha 2017. június 
30-ig a 2. pont szerinti fejlesztések támogatása tárgyában az arra jogosult objektív okból nem vállal kötelezettséget, 
akkor gondoskodjanak a  2.  mellékletben meghatározott források e  határozat célrendszerétől független 
felhasználásáról az adott program keretein belül, és kezdeményezzék az ehhez szükséges döntések meghozatalát,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden év november 30-ig számoljon be a  Kormány 
részére a  KRAFT Program végrehajtásáról, és terjessze elő az  1–3.  mellékletben meghatározott fejlesztések 
megvalósításának módjára, valamint részletes forrás- és ütemtervére vonatkozó javaslatait,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020-ig minden év november 30-áig

 10. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával a  KRAFT Program 
harmadik fázisának megvalósításához szükséges forrásokat az  uniós alapok felhasználásával végrehajtott 
program előrehaladása és a  rendelkezésre álló uniós források függvényében – szükség esetén hazai források 
igénybevételével – 2020-ig biztosítsa a 3. mellékletben foglaltak szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A KRAFT Program első fázisának lezárásához szükséges, Magyarország központi költségvetése terhére 
biztosítandó források

A B C D

1. Beruházás vagy beruházás eleme Projektgazda Forrás 2016-ban (Ft) Forrás 2017-ben (Ft)

2.
Tudásközpont kiszolgáló funkciók – (volt) 
Művészetek háza újrahasznosítása

MNV Zrt. 4 000 000 29 700 000 

3.
Professzorok háza funkcionális kialakítása – 
(volt) Festetics palota újrahasznosítása

MNV Zrt. – 241 300 000

4.
Közösségi terek kialakítása – Bálház 
funkcionális újrahasznosítása

MNV Zrt. – 228 000 000

5.
Bencés rendház újrahasznosítása
II. ütem

Magyarországi Bencés 
Kongregáció

90 000 000 885 445 000

6.
„Sgrafittós ház” állagmegóvó és 
funkcióbővítő fejlesztése

Kőszeg Város 
Önkormányzata

18 000 000 75 000 000

7. Menedzsment költség (együttesen) MNV Zrt. 112 000 000 1 459 445 000

2. melléklet az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A KRAFT Program második fázisa keretében megvalósítandó projektek, az azokkal összefüggésben 
biztosítandó források és azok rendelkezésre bocsátásának ütemezése

A B C D E F G

1.

Projekt vagy projektelem Projektgazda

Érintett 

program vagy 

hazai központi 

költségvetés

A megvalósítás módja

Indikatív forrás

Forrás 

biztosításának 

éve
2.

Uniós forrás 

(Ft)

Hazai forrás 

(Ft)

3. Térségfejlesztés

4.

Fenntartható turisztikai 

fejlesztés – örökség és 

rendezvényturizmus

Kőszeg Város 

Önkormányzata

TOP

A megyei integrált 

területi program alapján 

meghirdetett TOP 

konstrukció keretében 

igényelhető.

200 000 000 100 000 000

2016–2017

5.

Fenntartható közeledésfejlesztés 

– kerékpáros és gyalogos 

fejlesztések, a szükséges 

fogalomcsillapítási elemekkel

TOP 300 000 000 200 000 000

6.

Zöld város – Városmajor, Várkör 

és Gyöngyös part revitalizációs 

projekt

TOP 290 000 000 200 000 000

7.
Önkormányzati 

energiahatékonysági fejlesztések
TOP 150 000 000 100 000 000

8.

Közszolgáltatás-fejlesztések 

(óvoda, bölcsőde, csapadékvíz-

elvezetés, iparterület fejlesztés)

TOP 400 000 000 150 000 000

9.

„Torony élmény” – nevesítve 

az evangélikus egyház kiemelt 

fejlesztési igényei között

Magyarországi 

Evangélikus Egyház
GINOP

GINOP-7.1.4 

– (pályázatos)
50 000 000 – 2016
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10.

Erdők közjóléti funkciójának 

fejlesztése (természeti örökség 

turizmus)

Szombathelyi 

Erdészeti 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

Vidékfejlesztési 

Program 

(a továbbiakban: 

VP)

Standard eljárásban 

az adott felhívás 

értékelési 

szempontrendszerében 

„a fejlesztés nemzeti 

program által érintett 

területen valósul 

meg” előnyt adó 

szempontként.

100 000 000 – 2016

11.

Városkörnyéki közösségi 

közlekedés-fejlesztése 

(Szombathely–Kőszeg GYSEV 

fejlesztéshez kapcsolódó)

Kőszeg Város 

Önkormányzata
IKOP kiemelt projektként 1 000 000 000 – 2017–2018

12. CAMPUS – tervezés

13.
Új tudásközpont „Campus” 

kialakításának teljes körű 

tervezése és engedélyeztetése 

– (volt) MÁV internátus 

újrahasznosítása

MNV Zrt.

Kvtv.-ben 

meghatározott 

Az állami 

vagyonnal 

kapcsolatos 

bevételek és 

kiadások fejezet

hazai költségvetési forrás 

biztosításával –

100 000 000 2016

14.
100 000 000

2017

15. 77 000 000 2018

16. Képzés – Kutatás-fejlesztés-innováció

17.
Talajerő-gazdálkodási 

laboratórium
Pannon Egyetem EFOP

EFOP éves fejlesztési 

keretében kiemelt 

projektként nevesíthető

309 000 000 – 2016–2018

18.
Fenntartható és sikeres térségek 

program
Pannon Egyetem EFOP 495 000 000 – 2016–2018

19.

Társadalomtudományi 

irodalomtudományi és 

informatikai interdiszciplináris 

kutatóközpont

Pannon Egyetem EFOP 200 000 000 – 2016–2018

20.

Pannon Egyetemmel kialakított 

programhoz kapcsolódó 

fejlesztések (iskola és 

tangazdaság, tankert)

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai 

Szakképző Iskola és 

Kollégium

Kvtv.-ben 

meghatározott 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

fejezet

– 820 000 000 2016–2018

21.

Projektszintű 

programkoordináció 

(segítségnyújtás projektek 

fejlesztésében, előkészítésében 

és megvalósítás 

menedzsmentjében)

SZPI KÖFOP
Kiemelt projekt 

keretében 
100 000 000 – 2016–2020

22.
Programalap (projekt-

előkészítési költségek: tervek, 

engedélyek, közbeszerzés, 

terület, előkészítés stb.)

SZPI hazai

Kvtv. Uniós fejlesztések 

fejezetében –

150 000 000 2016

23. 150 000 000 2017

24. 50 000 000 2018

25. 50 000 000 2019

26. 50 000 000 2020
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3. melléklet az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A KRAFT Program harmadik fázisa megvalósításához szükséges források

A B C D E

1. Fejlesztés vagy feladat Projektgazda

Érintett program 

vagy hazai központi 

költségvetés

Indikatív forrásigény 

(Ft)
Forrás biztosításának éve

2.

Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézete és Pannon Egyetem 

Campusának épület-kialakítása 
(volt MÁV nevelőotthon)

MNV Zrt. EFOP 3 472 000 000 2018–2020

3.
Campus megközelítését 

szolgáló útfejlesztés
Kőszeg Város 

Önkormányzata
hazai 300 000 000 2018–2020

4.
Kreatív Zenei és 

Művészetterápiás Kutatási 
központ eszközbeszerzése

Felsőbbfokú 
Tanulmányok 

Intézete

EFOP 

64 500 000 2018–2020

5.
Nemzetközi Kutatókönyvtár 

eszközbeszerzés

Felsőbbfokú 
Tanulmányok 

Intézete
640 000 000 2018–2020

6.
Jövő és Trendkutató Központ 

eszközbeszerzés 

Felsőbbfokú 
Tanulmányok 

Intézete
346 700 000 2018–2020

7. Publikációs iroda és kiadó 
Felsőbbfokú 

Tanulmányok 
Intézete

32 800 000 2018–2020

8. Technológiai Transzfer Központ
Felsőbbfokú 

Tanulmányok 
Intézete

GINOP

66 700 000

2020-ig
9.

Intelligens anyagok laborok 
eszközbeszerzése

Pannon Egyetem 600 000 000

10.
Energia-menedzsment laborok 

eszközbeszerzése
Pannon Egyetem 900 000 000
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A Kormány 1338/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
170,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 
2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1338/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

K6 Beruházások 170,0
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -170,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 170,0 170,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1339/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
az egri érseki palota alatt található pincerendszer helyzetének rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért az egri érseki palota alatt található, 4567/A helyrajzi számú pincerendszer (a továbbiakban: pincerendszer) 

helyzete rendezésének szükségességével;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) 

útján –  a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – kezdeményezze az  1.  pontban meghatározott 
pincerendszer Magyar Állam által történő megvásárlását;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  pincerendszer Magyar 
Állam által történő megvásárlását követően, gondoskodjanak a pincerendszer Egri Főegyházmegye részére történő 
ingyenes tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről szóló előterjesztés Kormány részére történő benyújtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a pincerendszer megvásárlását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 1. A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
19.  § (3)  bekezdésében és az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 3973,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 1. pontja 
szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára a K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára 
biztosított 613,9 millió forint a K7. Felújítások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes 
kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) Korm. 
határozat (a  továbbiakban: Határozat) 2.  pontjában a „XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése 
és megvalósítása jogcímcsoport javára átcsoportosított 2641,5 millió forint és a  XI. Miniszterelnökség fejezet,   
15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 140,4 millió forint 
tekintetében 2016. június 30.” szövegrész helyébe a „XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 140,4 millió forint tekintetében 2016. június 30.,  
a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai 
feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára 
átcsoportosított 2641,5 millió forint tekintetében 2016. december 31.” szöveg lép.
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 4. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Határozat 2.  pontja szerint a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt 
előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára 
átcsoportosított 2330,5 millió forintból 237 612 500 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 
terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 5.  pontjában a „XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím,  
9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított  
2500,0 millió forint tekintetében és a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása alcímre 
átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében 2016. június 30.” szövegrész helyébe a „XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásának támogatása alcímre átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében 2016. június 30.,  
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport 
részére átcsoportosított 2500,0 millió forint tekintetében 2016. december 30.” szöveg lép.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a  2014. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában 
a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30., a Közgyűjtemények cím részére átcsoportosított összeg 
tekintetében 2016. december 31.” szöveg lép.

 7. A gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény állam által történő megvásárlásának és közgyűjteménybe helyezésének 
támogatásáról szóló 1823/2015. (XI. 16.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „megvásárlása” szövegrész helyébe 
a „megvásárlása és közgyűjteménybe helyezése” szöveg lép.

 8. A Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozatban a „2016. június 30.” 
szövegrész helyébe a „2016. december 31.” szöveg lép.

 9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „2016. március 1.” 
szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.

 10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 
pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes 
kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1563/2014. (X. 2.) Korm. 
határozat 2.  pontjában a  „Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében  
2016. június 30.” szövegrész helyébe a  „XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 51. Fejezeti általános tartalék alcím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30., 
a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím részére átcsoportosított 
összeg tekintetében 2016. december 31.” szöveg lép.

 11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 
szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.3. az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Ávr.) 152.  § (5)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2015. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradványokból az  I. Országgyűlés fejezet 5. Közbeszerzési Hatóság címnél keletkezett 
384 211 ezer forint, a  XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 2 652 773 ezer forint, a  XII. Földművelésügyi 
Minisztérium fejezetnél keletkezett 5 147 000 ezer forint, a  XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 
5 373 839 ezer forint, a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 36 846 291 ezer forint, 
a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 124 559 ezer forint felhasználását, valamint 
az  Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 
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meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból  
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 250 000 ezer forint felhasználását;”

 12. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 
1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása 
mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 8. VERITAS Történetkutató Intézet cím javára átcsoportosított összesen  
28,5 millió forintból 4,2 millió forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat, 0,9 millió forint a K2. Munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat, 23,4 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt 
előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 13. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat 1. pontjában a „2017. június 30.” szövegrész helyébe az „és a Honvédelmi 
Minisztérium fejezet részére az  első világháborúban hősi halált halt hősök emlékét őrző emlékművek és temetők 
felújítására biztosított 250,0 millió forint tekintetében 2017. június 30., a  Pápa Bázisrepülőtér fejlesztési munkái 
kiadásainak finanszírozása érdekében a  Honvédelmi Minisztérium fejezet részére biztosított 1500,0 millió forint 
tekintetében 2017. március 31.” szöveg lép.

 14. A Kormány egyetért azzal, hogy az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a  2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1.  melléklete 
szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása 
alcím, 1. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára átcsoportosított összesen 927,0 millió forintból  
197,0 millió forint a  K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat, 730,0 millió forint a  K8. Egyéb 
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K3 Dologi kiadások 0,4
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 99,6

26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

357195 1 Tőkeemelés
K6 Beruházások 1 000,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 137,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,0
K3 Dologi kiadások 169,7
K6 Beruházások 16,4

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 20,0
K3 Dologi kiadások 85,0

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6
K3 Dologi kiadások 1 000,0

247412 8 Kormányfői Protokoll
K1 Személyi juttatások 50,0
K3 Dologi kiadások 335,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 317,5
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

K6 Beruházások 375,0
278345 2 Egyéb eszközök vásárlása

K6 Beruházások 25,0
XI. Miniszterelnökség

347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
K1 Személyi juttatások 32,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,8
K3 Dologi kiadások 44,2

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 250,0

271734 33 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 973,9

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása
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Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 85,0
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 250,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 100,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 331,4
004118 2 Külképviseletek igazgatása 105,0

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 1 000,0
247412 8 Kormányfői Protokoll 385,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 317,5

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 973,9 3 973,9
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása
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A miniszterelnök 73/2016. (VII. 4.) ME határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről 
és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

 1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a) Glattfelder Bélát a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága elnöki 

tisztségének ellátása alól – 2016. április 30-ai hatállyal – felmentem,
b) Cseresnyés Pétert, a  Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárát 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2016. május 1-jei 
hatállyal – kinevezem.

 2. Visszavonom a  2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek 
kinevezéséről szóló 21/2015. (III. 12.) ME határozat 6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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